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NOTAT 

Til: Forretningsudvalget 

Revisionspåtegnede investeringsregnskaber til godkendelse 

Med denne sag forelægges i alt 7 revisionspåtegnede investeringsregnskaber 
til godkendelse. 
 

1. På regionsrådets møde den 18. april 2017 meddelte regionsrådet en 
investeringsbevilling på i alt 11,4 mio. kr. til renovering af kapellet på 
Gentofte hospital. Ved samme lejlighed blev det godkendt, at regionen 
modtog to donationer på hver 4 mio. kr. fra hhv. A. P. Møller og Hustru 
Chastine McKinney Møllers Fond til Almene Formål samt Villum Fon-
den. De resterende 3,4 mio. kr. finansieredes af regionen. Regnskabet 
udviser et forbrug på 10,1 mio. kr. svarende til et mindreforbrug på 1,3 
mio. kr. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærk-
ninger. 
 

2. Regionsrådet meddelte den 24. oktober 2017 en investeringsbevilling 
på 13,5 mio. kr. til etablering af nye automatiske sengevaskemaskiner 
på Herlev hospital. Regnskabet udviser et samlet forbrug på 18,6 mio. 
kr. svarende til et merforbrug på 5,1 mio. kr. Merudgiften er finansieret 
af Herlev hospitals driftsbudget. Revisionen har ikke givet anledning til 
forbehold eller bemærkninger. 
 

3. På regionsrådsmødet den 19. august 2014 blev der bevilget 12,0 mio. 
kr. til etablering af nye brandspjæld på Rigshospitalet – Glostrup. 
Regnskabet for denne bevilling udviser et samlet forbrug på 11,5 mio. 
kr., dvs. et mindreforbrug på 0,5 mio. kr. Revisionen har ikke givet an-
ledning til forbehold eller bemærkninger.  
 

4. På regionsrådets møde den 22. oktober 2019 meddelte regionsrådet 
en investeringsbevilling på 40,7 mio. kr. til indkøb af en PET/MR-skan-
ner samt forskning i kunstig intelligens. I samme forbindelse blev det 
godkendt, at The John and Birthe Meyer Foundation donerede 43,7 
mio. kr. til formålet. Regnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 
35,0 mio. kr. og dermed et samlet overskud på 8,7 mio. kr., der i hen-
hold til retningslinjerne for donationen vil blive anvendt til forskning på 
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Diagnostisk Center på Rigshospitalet. Revisionen har ikke givet anled-
ning til forbehold eller bemærkninger. 

 
5. På fem regionsrådsmøder den 18. maj 2017, 15. maj 2018, 25. juni 

2019, 19. november 2019 og 15. december 2020, har regionsrådet be-
vilget i alt 288,9 mio. kr. til genhusning af funktioner i Rockefellerkom-
plekset. Bevillingerne var delvist betinget af en donation på 30,0 mio. 
kr. fra William Demant Fonden. Det endelige regnskab udviser et sam-
let forbrug på 294,8 mio. kr. Merforbruget på 5,9 mio. kr. skyldes uven-
tede myndighedskrav til brandtekniske foranstaltninger, et mindre tab 
på en konkursramt entreprenør samt manglende pristalsreguleringer. 
Dette merforbrug finansieres over Rigshospitalets driftsbudget. Revisi-
onen har ikke givet anledning til forbehold eller bemærkninger.  
 

6. Der blev på regionsrådsmøderne den 25. juni 2019, den 23. juni 2020 
samt den 22. september 2020 i forbindelse med økonomirapporterne 
meddelt investeringsbevillinger på i alt 18,6 mio. kr. til renoveringer i 
centralvaskeriet på Bispebjerg hospital. Regnskabet udviser et forbrug 
på 19,1 mio. kr. svarende til et markant merforbrug på 18,5 mio. kr. Bi-
spebjerg hospitals centralvaskeri står for vask af ca. 60 pct. af vaskeri-
leverancerne i Region Hovedstaden og vaskeriet var udfordret af, at 
produktionsapparaterne på mange af de vitale maskiner og styresyste-
mer var mere end 25 år gamle, hvilket førte til kritiske nedbrud i pro-
duktionen. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbe-
hold eller bemærkninger. 
 

7. På regionsrådets møde den 9. april 2019 meddeltes en samlet investe-
ringsbevilling på i alt 252,0 mio. kr. til køb af ejendommen Borgervæn-
get 5-7 inkl. udgifter til tinglysning, teknisk og juridisk rådgivning samt 
kompensation til eksisterende lejer for opsigelse af lejemål. På regi-
onsrådets møde den 21. april 2020 forhøjedes budgettet til kompensa-
tionen til eksisterende lejer med 4,7 mio. kr. på baggrund af konkrete 
forhandlinger. Der var dog ikke tale om en forhøjelse af den tidligere 
meddelte bevilling, da merudgiften skulle afholdes over driften. Den 
samlede bevilling udgjorde derfor fortsat 252,0 mio. kr. Regnskabet ud-
viser et samlet forbrug på 254,5 mio. kr. svarende til et merforbrug på 
2,5 mio. kr. Revisionen af regnskabet har ikke givet anledning til forbe-
hold eller bemærkninger. 
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for anlægsarbejdet ”Restaure-
ring af kapellet på Gentofte matrikel” for perioden 1.10. 2017 – 23.11.2021.  
 
Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgø-
relse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 10.132 t.kr. ekskl. moms. 
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Restaurering af kapellet på Gentofte matrikel” for 
perioden 1.10. 2017 – 23.11.2021 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overens-
stemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget 
og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- 
og boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav 
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
 
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge 
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter. 
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Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af investeringsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i investeringsregnska-
bet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores re-
visorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at regionen ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 2. juni 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 

 
 
Per Lund   
Statsautoriseret revisor   
 
 









 Tlf: 46 37 30 33 
roskilde@bdo.dk 
www.bdo.dk 

BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
Rabalderstræde 7, 2. sal 
DK-4000 Roskilde 
CVR-nr. 20 22 26 70 

 

1 
 

 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for anlægsarbejdet ”Etable-
ring af sengevask, Herlev Hospital” for perioden 1. januar 2019 til 31. december 2021.  
 
Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgø-
relse om kommuners budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på t.kr. 18.640 ekskl. moms. 
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Etablering af sengevask, Herlev Hospital”, for peri-
oden 1. januar 2019 til 31. december 2021, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i 
overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om regioners 
budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- 
og boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet”. Vi er uafhængige 
af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ internatio-
nale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der er gæl-
dende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav og 
IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
 
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf 
kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for anlægsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af anlægsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er rig-
tigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter. 
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Revisors ansvar for revisionen af anlægsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om anlægsregnskabet som helhed er uden væsentlig 
fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring med 
en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at en 
revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- og Bo-
ligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af investeringsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i investeringsregnska-
bet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores re-
visorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at regionen ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 9. juni 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 
 

 
Per Lund    
Statsautoriseret revisor   
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 DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab ”Etablering af nye brand-
spjæld Glostrup Hospital” for perioden 2014 - 2020. Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstem-
melse med Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om regionens budget og regnskabsvæsen, re-
vision mv. 
 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 11.498 t.kr. ekskl. moms. 
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Etablering af nye brandspjæld Glostrup Hospital” 
for perioden 2014 - 2020 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regn-
skabsvæsen, revision mv. 
 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- 
og Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af regionen i overensstemmelse med internationale etiske regler for revisorer (IESBA’s Etiske 
regler) og de yderligere krav, der er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske 
forpligtelser i henhold til disse regler og krav. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er 
tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. 
 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
 
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge heraf 
kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse om regioners budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter. 
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Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes.  
 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af investeringsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i investeringsregnska-
bet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores re-
visorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at regionen ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 23. marts 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

 
 
 
 
 

Per Lund    
Statsautoriseret revisor   
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for ”Modtagelse af donation til 
Rigshospitalet til PET/MR-skanner samt forskning i kunstig intelligens” for perioden 2019 til 2021.  
 
Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgø-
relse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 35.000.000 kr.  
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Modtagelse af donation til Rigshospitalet til 
PET/MR-skanner samt forskning i kunstig intelligens” for perioden 2019 til 2021 i alle væsentlige hense-
ender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministe-
riets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- 
og Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav 
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
 
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge 
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter. 
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Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover: 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af investeringsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i investeringsregnska-
bet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion. 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores re-
visorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at regionen ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 8. juli 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

 
 
 
 
 

Per Lund   
Statsautoriseret revisor   
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for ”Genhusning af funktioner 
i Rockefellerkomplekset” for perioden 2017 til 2022.  
 
Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgø-
relse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 294.820 t.kr.  
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ” Genhusning af funktioner i Rockefellerkomplekset” 
for perioden 2017 til 2022 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse 
med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regn-
skabsvæsen, revision mv. 
 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- 
og boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav 
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
 
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge 
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter. 
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Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af investeringsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i investeringsregnska-
bet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores re-
visorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at regionen ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 14. juli 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

 
Søren Peter Nielsen   
Statsautoriseret revisor   
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for ”Renovering af Centralva-
skeriet” for perioden 2019 til 2021.  
 
Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgø-
relse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 18.546 t.kr.  
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Renovering af Centralvaskeriet” for perioden 2019 
til 2021 i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslin-
jerne i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revi-
sion mv. 
 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- 
og boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav 
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
 
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge 
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter. 
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Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af investeringsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i investeringsregnska-
bet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores re-
visorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at regionen ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 12. juli 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 

 
Søren Peter Nielsen   
Statsautoriseret revisor   
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DEN UAFHÆNGIGE REVISORS ERKLÆRING 
 
 
Til Regionsrådet i Region Hovedstaden 
 
 
Konklusion 
 
Vi har revideret det af Region Hovedstaden aflagte investeringsregnskab for ”Køb af ejendommen Bor-
gervænget 5-7” for perioden 2019 til 2021.  
 
Investeringsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgø-
relse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. 
 
Investeringsregnskabet udviser en samlet anskaffelsessum på 254.491 t.kr.  
 
Det er vores opfattelse, at investeringsregnskabet ”Køb af ejendommen Borgervænget 5-7”, for perio-
den 2019 til 2021, i alle væsentlige henseender er rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med ret-
ningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæ-
sen, revision mv. 
 
 
Grundlag for konklusion 
 
Vi har udført vores revision i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- 
og boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark. Vores ansvar ifølge disse standarder og krav er nærmere 
beskrevet i erklæringens afsnit ”Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet”. Vi er uaf-
hængige af regionen i overensstemmelse med International Ethics Standards Board for Accountants’ 
internationale retningslinjer for revisorers etiske adfærd (IESBA Code) og de yderligere etiske krav, der 
er gældende i Danmark, ligesom vi har opfyldt vores øvrige etiske forpligtelser i henhold til disse krav 
og IESBA Code. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som 
grundlag for vores konklusion. 
 
 
Fremhævelse af forhold i regnskabet – anvendt regnskabspraksis samt begrænsning i distribution og 
anvendelse 
 
Vi henleder opmærksomheden på, at opgørelsen er udarbejdet i overensstemmelse med Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Som følge 
heraf kan regnskabsopgørelsen være uegnet til andet formål. 
 
Vores erklæring er udelukkende udarbejdet til brug for Regionsrådet og Region Hovedstaden og bør 
ikke udleveres til eller anvendes af andre parter. 
 
Vores konklusion er ikke modificeret som følge af disse forhold. 
 
 
Ledelsens ansvar for investeringsregnskabet 
 
Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af investeringsregnskabet, der i alle væsentlige henseender er 
rigtigt, dvs. udarbejdet i overensstemmelse med retningslinjerne i Indenrigs- og Boligministeriets be-
kendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. Ledelsen har endvidere ansvaret 
for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde investeringsregnskabet uden 
væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. 
 
Herudover er det ledelsens ansvar, at opgørelsen er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, 
love og andre forskrifter. 
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Revisors ansvar for revisionen af investeringsregnskabet 
 
Vores mål er at opnå høj grad af sikkerhed for, om investeringsregnskabet som helhed er uden væsent-
lig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, og at afgive en revisorerklæring 
med en konklusion. Høj grad af sikkerhed er et højt niveau af sikkerhed, men er ikke en garanti for, at 
en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision, Indenrigs- og 
Boligministeriets bekendtgørelse om regionernes budget og regnskabsvæsen, revision mv. og de yderli-
gere krav, der er gældende i Danmark, altid vil afdække væsentlig fejlinformation, når sådan findes. 
Fejlinformationer kan opstå som følge af besvigelser eller fejl og kan betragtes som væsentlige, hvis 
det med rimelighed kan forventes, at de enkeltvis eller samlet har indflydelse på de økonomiske be-
slutninger, som regnskabsbrugerne træffer på grundlag af opgørelsen. 
 
Som led i en revision, der udføres i overensstemmelse med internationale standarder om revision og de 
yderligere krav, der er gældende i Danmark, foretager vi faglige vurderinger og opretholder professio-
nel skepsis under revisionen. Herudover: 
 

• Identificerer og vurderer vi risikoen for væsentlig fejlinformation i investeringsregnskabet, uan-
set om denne skyldes besvigelser eller fejl, udformer og udfører revisionshandlinger som reak-
tion på disse risici samt opnår revisionsbevis, der er tilstrækkeligt og egnet til at danne grund-
lag for vores konklusion. Risikoen for ikke at opdage væsentlig fejlinformation forårsaget af be-
svigelser er højere end ved væsentlig fejlinformation forårsaget af fejl, idet besvigelser kan 
omfatte sammensværgelser, dokumentfalsk, bevidste udeladelser, vildledning eller tilsidesæt-
telse af intern kontrol. 
 

• Opnår vi forståelse af den interne kontrol med relevans for revisionen for at kunne udforme re-
visionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke for at kunne udtrykke en 
konklusion om effektiviteten af regionens interne kontrol. 
 

• Tager vi stilling til, om den praksis, som er anvendt af ledelsen, er passende, samt om de regn-
skabsmæssige skøn og tilknyttede oplysninger, som ledelsen har udarbejdet, er rimelige. 
 

• Konkluderer vi, om ledelsens udarbejdelse af investeringsregnskabet på grundlag af regnskabs-
princippet om fortsat drift er passende, og om der på grundlag af det opnåede revisionsbevis er 
væsentlig usikkerhed forbundet med begivenheder og forhold, der kan skabe betydelig tvivl om 
regionens evne til at fortsætte driften. Hvis vi konkluderer, at der er en væsentlig usikkerhed, 
skal vi i vores erklæring gøre opmærksom på de tilknyttede oplysninger i investeringsregnska-
bet eller, hvis de tilknyttede oplysninger ikke er tilstrækkelige, modificere vores konklusion, 
Vores konklusioner er baseret på det revisionsbevis, der er opnået frem til datoen på vores re-
visorerklæring. Fremtidige begivenheder eller forhold kan dog medføre, at regionen ikke læn-
gere kan fortsætte driften. 

 
Vi kommunikerer med ledelsen om blandt andet det planlagte omfang og den tidsmæssige placering af 
revisionen samt betydelige revisionsmæssige observationer, herunder eventuelle betydelige mangler i 
intern kontrol, som vi identificerer under revisionen. 
 
 
Roskilde, den 8. august 2022 
 
BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab 
CVR-nr. 20 22 26 70 
 

 
 
Per Lund   
Statsautoriseret revisor   
 
 


